Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Strakov
konaného dne 10. 4. 2019 v 18,30 hod. na Obecním úřadě ve Strakově
Usnesení č. 1 - 2/2019:
ZO určuje ověřovateli zápisu: Pavla Slona a Stanislava Tauera, zapisovatelem Jaroslavu
Buřvalovou.
Usnesení č. 2 - 2/2019:
ZO Strakov schvaluje následující program veřejného zasedání:
1. Rozpočtové opatření
2. Zpráva o hospodaření v obecním lese
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Stížnost občanů na dopravní situaci v oblasti Spolkovic
5. Zprávy z obecního úřadu
6. Jiné
7. Diskuze
ZO bere na vědomí starostou schválené rozpočtové opatření č. 1 ze dne 19. 3. 2019
dle podkladů od správce rozpočtu obce.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecním lese, bylo seznámeno s aktuální
kritickou situací – výskyt kůrovce v lesích ČR. Budou zakoupeny chemické prostředky na
ošetření stromů a stav bude pravidelně monitorován. Od toho se odvíjí i kácení a prodej
dřeva. Z důvodu nízkých výkupních cen budou řešeny jen havarijní situace, a tím pádem se
neplánuje žádná těžba. Všichni vlastníci lesů jsou vyzýváni k pravidelnému kontrolování
stromů a jejich ošetřování přípravky proti kůrovci.
Usnesení č. 3 - 2/2019:
Zastupitelstvo obce Strakov schvaluje částku finančního daru ve výši 1 000,- Kč pro Český
svaz včelařů, z. s. základní organizace Litomyšl, IČ: 62675290 na činnost spolku v roce 2019
a dále příspěvek do sdruženého fondu na nákup knih Městské knihovně ve Svitavách, IČ:
75003171 na kalendářní rok 2019 ve výši 484,00 Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu
darovacích smluv.
Usnesení č. 4 - 2/2019:
ZO schvaluje žádost firmy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IČ 24729035, zastoupené na základě
plné moci firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov n. Kněžnou o uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (týká se obecního pozemku č. 375/3) a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018435/SOBS VB/01, parcela 375/1 – knn, nn, dále
schvaluje žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umístění
inženýrských sítí v silničním pozemku na místní komunikaci v obci Strakov – umístění kabelu
nn do parcely č. 375/3 v k.ú. Strakov. ZO žádosti projednalo, nebyly vzneseny námitky ani
připomínky, starosta byl pověřen k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 5 - 2/2019:
ZO schvaluje žádost firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha IČ 04084063,
zastoupené na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Praha o
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (týká se obecního pozemku č.
373/36 a 611/5). CETIN je investorem stavby pod označením 11010-080375 CG8_ESYSTR_OK – umístění úložného komunikačního vedení, které představuje dvojice optických
HDPE trubek 40/33 mm, obsazené optickým komunikačním kabelem. ZO žádost projednalo,
nebyly vzneseny námitky ani připomínky, starosta byl pověřen k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 6 - 2/2019:
ZO odkládá projednání žádosti p. Davida Přívratského o odkoupení pozemku ve vlastnictví
obce Strakov, pozemek p. č. 1 o výměře cca 127 m2. ZO projednání žádosti odkládá na
příští zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 7 - 2/2019:
ZO souhlasí s podáním požadavku pořizovateli ÚP obce Strakov, tedy Městskému úřadu
Litomyšl na změnu v zadávací dokumentaci – vymezit v ÚP cyklostezku Strakov – Janov.
Usnesení č. 8 - 2/2019:
ZO nesouhlasí s návrhem na změnu v zadávací dokumentaci Územního plánu obce Strakov
na doplnění „zákazu výstavby betonových plotů a zdí s výškou nad 2 m“. ZO tento
požadavek projednalo a s požadavkem doplnění tohoto regulativu do ÚP nesouhlasí.
Usnesení č. 9 - 2/2019:
ZO souhlasí s návrhem vyjmout z ÚP textovou část k popisu trasy D35 „umístění dálnice
v rámci koridoru je nutné řešit v co největší vzdálenosti od stabilizovaných a zastavitelných
ploch bydlení“, a zároveň požadovat stanovení hranice koridoru v územním plánu obce tak,
aby byl v souladu s ZÚR Pardubického kraje pro území obou obcí Janova a Strakova.
ZO bere na vědomí tato stanoviska k bodu Ad4: Stížnosti občanů chatové oblasti
Spolkovice:
Na obecní komunikaci směrem do chatové oblasti Spolkovic bude osazena dopravní
značka: „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulí: „Vjezd pouze s povolením OÚ“
a dále dopravní značky: „Slepá ulice“. – termín: do 31.5.2019.
Cesta u p. Kořínkové - vyjeté koleje v cestě budou vyrovnány a díry vyspraveny.
Louka před domkem p. Nováka bude ve spolupráci s ním uvedena do stavu, v němž byla
než ji začal využívat, tak aby se na ní mohla otočit osobní auta. Termín: 30.6.2019
K požadavku nepovolovat a omezit stavbu chat a staveb rodinných domků bylo sděleno,
že tuto situaci výstavby v chatové oblasti řeší nový územní plán obce. Věc bude
konzultována se zadavatelem Městským úřadem Litomyšl a se zpracovatelem Územního
plánu. Dále se zastupitelé dohodnou, jakým způsobem budou tyto žádosti projednávány a
schvalovány.
Požadavek na umístění zpomalovacích retardérů na komunikaci v chatové oblasti – po
krátké diskusi, kdy bylo podáno vysvětlení, že by případné retardéry měly negativní vliv na již
tak zhoršenou statiku domů a jejich praskání - podatel od tohoto požadavku ustoupil.
Požadavek na „STOP stav veškerým stavebním pracem, tzv. „stavební uzávěru“
v chatové oblasti Spolkovice - tento požadavek byl ZO zamítnut. Bylo by tím znemožněno
obyvatelům a chatařům provádět opravy a rekonstrukce stávajících objektů.
Zastupitelé projednají věc: neuvedení pozemků do původního stavu po vybudování
vodovodních přípojek k chatám.
Obcí bude prošetřena „údajná stížnost hasičů“, kdy se nemohli otočit se zásahovým
vozem na louce ve Spolkovicích.
Obec vyvolá v nejbližší době osobní jednání s p. Novákem, jak bude pozemek před jeho
domem uveden do původního stavu a následně využíván. V souvislosti s tím, bude
prohloubeno koryto potoka na obecním pozemku.
Usnesení č. 10 - 2/2019:
ZO souhlasí s návrhem na zaslání dopisu p. Kortyšovi a radě Pardubického kraje
s požadavkem provést opravy silnice Janov – Strakov – Litomyšl, ke kterému si připojí i pan
Jiskra,starosta Janova. ZO pověřilo starostu k zaslání dopisu.

ZO bere na vědomí zprávy z obecního úřadu:
Probíhají práce na rozšíření kontejnerového místa „u hřiště“.
Byla dokončena zpevněná plocha na hřišti, kterou budou využívat hasiči obce.
Byly osazeny dopravní značky „Vítá vás obec Strakov“.
Obec se zapojila do dotačního programu „ošetření stromů v obci v roce 2020“.
Obec Strakov přispěla na dětský karneval konaný 2.3.2019 částkou 3 980,- Kč.
Dle Zákona o odpadech je obec povinna zajistit celoroční sběr bioodpadu – musí být pořízen
kontejner na bioodpad, který bude umístěn ve sběrném dvoře. Na základě tří předložených
cenových nabídek byla vybrána nejnižší nabídka a bude pořízen kontejner v ceně 44 165,Kč. Tato cena bude navýšena o dopravu kontejneru na místo.
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